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การศึกษาสมรรถนะของเครื�องยนต์เรือประมงขนาดเล็ก 

ที�ใช้นํ�ามันไบโอดีเซล บี20 เป็นระยะเวลา 500 ชั�วโมง 

 
เชษฐวฒุิ  ภูมพิพิฒัน์พงศ์ 1,2* ปิตณิตัต์  ตรีวงศ์ 1,2 และ ชเนตต ี ศรีคาํ 3 

 

 

บทคดัย่อ 
 นํ�ามนัไบโอดีเซลเป็นเชื�อเพลิงทางเลือกที�สําคญัตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก

ของประเทศไทย ชาวประมงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัหนึ�งของภาครัฐเพราะมีผลกระทบที�สาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศและจาํเป็นตอ้งใชน้ํ�ามนัดีเซลจาํนวนมาก เครื�องยนต์ HINO และ GARDNER จาํนวนยี�ห้อละ 2 เครื�องไดถู้ก

คดัเลือกมาจากเรือประมงขนาดเลก็เพื�อทดสอบเปรียบเทียบสมรรถนะเครื�องยนตเ์มื�อใชน้ํ�ามนัไบโอดีเซล บี5 และบี20 

และเพื�อศึกษาสมรรถนะเครื�องยนต์เมื�อผ่านการใช้งานจริง 500 ชั�วโมง นํ� ามนัเชื�อเพลิงในงานวิจัยไดผ้่านเกณฑ์

คุณภาพของกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ผลการศึกษาพบว่าแรงบิดของเครื�องยนต์ที�ใชน้ ํ� ามนัไบโอดีเซล     

บี20 ลดลงจากนํ�ามนัไบโอดีเซล บี5 ระหว่างช่วง 2.40% ถึง 7.54% เนื�องจากค่าความร้อนที�ต ํ�ากว่า แต่ดว้ยสมบตัิการ

หล่อลื�นที�ดีทาํให้ไม่พบความเสียหายของเครื� องยนต์ ผลการทดสอบพบว่าสมรรถนะของเครื� องยนต์ลดลงเพียง

เลก็นอ้ยหลงัการใชง้านครบ 500 ชั�วโมง ดงันั�น นํ� ามนัไบโอดีเซล บี20 จึงเป็นเชื�อเพลิงที�มีความเป็นไปไดใ้นการใช้

งานจริง 
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A Performance Investigation of Small Fishery Boat’s Engines  

Fuelled with Biodiesel B20 for 500-hour Operation 

 
Chedthawut  Poompipatpong 1,2* Peeteenut  Triwong 1,2 and Chanettee  Sikhom 3 

 

 

Abstract 
 Biodiesel is an important alternative energy in the Thailand Alternative Energy Development Plan 

(AEDP). Fishermen are one of the government’s target groups since they significantly affect the country’s 

economics and consume a large amount of diesel. Two HINO and two GARDNER engines were selected from 

small fishery boats in order to compare the engine performances when fuelled with biodiesels B5 and B20. The 

engine performances, after 500-hour operations, were also investigated. The fuel qualities were certified by 

Department of Energy Business, Thailand Ministry of Energy.  The results showed that engine torque of biodiesel 

B20 was lower than that of biodiesel B5 in the range of 2.40 to 7.54%. This is due to the lower heating value. 

According to the better lubricity of biodiesel B20, no engine breakdown was observed. It was also reported that 

engine performances decreased slightly after the 500-hour operation. Therefore, biodiesel B20 is feasible for the 

real application.  
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1. บทนํา 
 ความตอ้งการพลงังานที�เพิ�มขึ�นอย่างไม่มีแนวโน้ม

จ ะ สิ� น สุ ด เ กิ ด ขึ� น ใ น ทุ ก ป ร ะ เ ท ศ ทั� ว โ ล ก  แ ม้ว่ า

เทคโนโลยีของพลังงานทางเลือกจะถูกพัฒนาขึ�นมาก

แต่ก็ยงัไม่สามารถทดแทนหรือมีศกัยภาพเทียบเท่ากับ

เชื�อเพลิงฟอสซิลได ้ดงันั�น การพึ�งพิงเชื�อเพลิงฟอสซิล

ที�มากจนเสียสมดุลทาํให้เกิดวิกฤติทั� งด้านเศรษฐกิจ

และปัญหาสิ�งแวดลอ้มตามมาโดยตลอด ประเทศไทย

เป็ น ผู ้นํา ใ น ภู มิภ า ค ที� ส นับ ส นุ น ก า ร ผ ลิ ตแ ล ะ ใ ช้

เชื�อเพลิงชีวภาพ เพื�อลดการนาํเขา้และเป็นการบริหาร

จั ด ก า ร ป ริ ม า ณ ผ ล ผ ลิ ต ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ นโยบายเกี�ยวกบันํ� ามนัแก๊สโซฮอล์และ

นํ�ามนัไบโอดีเซลจึงถูกบรรจุอยู่ในแผนพฒันาพลงังาน

ทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี [1]  

 ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2552 นํ�ามนัดีเซลมากกว่า 50 ลา้นลิตร

ต่อวนัไดถู้กใชใ้นภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่งและ

ภาคเกษตรกรรมของประเทศ และมีแนวโน้มเพิ�มขึ�นอยู่

ตลอด [2] โดยทั�งหมดถูกเผาไหมก้ลายเป็นมลพิษออก

สู่ชั� นบรรยากาศ นํ� ามันไบโอดีเซลผลิตจากพืชซึ� ง

หมุน เวี ยนได้บนพื� นผิวโลกจึงเ ป็นทางออกหนึ� งที�

แกปั้ญหาพลงังานและสิ�งแวดล้อมไดด้ี การศึกษาวิจัย

ในอดีตประสบความสํา เร็จจนทําให้คุณภาพของ

นํ� ามนัไบโอดีเซล บี5 สามารถใช้ทดแทนนํ� ามนัดีเซล

ไดแ้ละทาํให้ประเทศไทยไดย้กเลิกการจาํหน่ายนํ� ามัน

ดีเซล 100% ไปเรียบร้อยแล้ว ตลอดจนการออก

นโยบายการใชน้ํ�ามนัไบโอดีเซล บี7 ตั�งแต่ปี 2557 เป็น

ตน้ไป 

 ชาวประมงชายฝั�งเป็นกลุ่มประชาชนที�มีวิถีชีวิตที�

สาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจและการท่องเที�ยวของประเทศ 

และเป็นกลุ่มผู ้ใชน้ ํ� ามนัดีเซลที�ภาครัฐให้ความสําคัญ

อยา่งต่อเนื�อง การเพิ�มขึ�นของราคานํ� ามนัเชื�อเพลิงอย่าง

รวดเร็วตั�งแต่ช่วงประมาณปี พ.ศ. 2544 ทาํให้ภาครัฐมี

นโยบายการใชน้ํ�ามนัม่วงและนํ� ามนัเขียวเพื�อช่วยเหลือ

กลุ่มชาวประมง อย่างไรก็ตาม ภาครัฐตระหนักว่ า

นโยบายเหล่านั� นเป็นเพียงการช่วยเหลือทางด้านราคา 

ไม่ได้เป็นการพัฒนาโครงสร้างที�ย ั�งยืน ดังนั� น ในปี 

พ.ศ. 2554 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน กระทรวงพลงังานไดด้าํเนินโครงการศึกษา

ความเหมาะสมและผลกระทบต่อการใช้นํ� ามนัไบโอ

ดีเซล บี20 แทนนํ� ามันม่วงในเรือประมง [3] และ

โครงการนํา ร่องการใช้นํ� ามันไบโอดีเซล บี20 ใน

เรือประมงพื�นบ้านและเรือประมงขนาดเล็กในพื�นที�

ชายฝั�ง ในปี พ.ศ. 2555 [4] เพื�อศึกษาวิจัยและสร้าง

ความมั�นใจใหแ้ก่ประชาชน 

 งานวิจัยนี� เ ป็นการลงพื� นที�คัดเลือกเครื� องยนต์

เ รือประมงชายฝั� ง  จ ํานวน 4 เค รื� อง เพื�อทดสอ บ

เปรียบเทียบสมรรถนะเมื�อใช้นํ� ามันไบโอดีเซล บี5 

และบี20 และเพื�อทดสอบสมรรถนะหลงัจากใชง้านใน

สภาวะจริงครบ 500 ชั�วโมง งานวิจัยนี� ให้ความสนใจ

กบัเรือประมงที�ใชเ้ครื�องยนต์ขนาด 6 สูบ เนื�องจากเป็น

เครื� องยนต์ที�บริโภคนํ� ามันสูงจึงมีประโยชน์ในเชิง

นโยบายของประเทศมากกว่าเครื� องยนต์ 4 สูบ และ

เครื� องยนต์ขนาดใหญ่มีการเผาไหม้ที�ละเอียดอ่อน

มากกว่ าเครื� องยนต์ขนาดเล็ก [5] ผลการวิจัยใน

เครื� องยนต์ขนาดใหญ่จึงน่าจะนําเสนอองค์ความรู้ที�

ครอบคลุมเครื�องยนตข์นาดเลก็ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

2. ทฤษฎีและงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 โมเลกุลของนํ� ามันพืชมีลักษณะเป็นโซ่ยาวคล้าย

นํ�ามนัดีเซล ไม่เป็นพิษและยงัสามารถย่อยสลายไดต้าม
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ธรรมชาติ แต่เมื�อนํามาใช้ในเครื� องยนต์ดี เซลกลับ

พบ ว่ าค ว า มห นื ด (viscosity) ค วา มหน า แ น่น ที� สู ง 

(density) การระเหยตัวที�ต ํ�าของนํ� ามัน (volatility) 

คราบยางเหนียว รวมถึงปัญหาอื�นๆ ของนํ� ามนัพืช [6] 

ทาํให้ไม่สามารถใชง้านได ้นํ� ามันชนิดนี� จึงจาํเป็นตอ้ง

ผ่านกระบวนการทางเพื�อปรับสมบัติทางเคมีบาง

ประการและเรียกนํ�ามนัชนิดนี�ว่า นํ�ามนัไบโอดีเซล  

 นํ� ามันไบโอดี เซลสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบ

มากมาย เช่น นํ� ามันสบู่ดาํ  (jatropha oil) นํ� ามันฝ้าย 

(cottonseed oil) นํ� ามันสาหร่าย (algae oil) นํ� ามัน

มะพร้าว (coconut oil) นํ� ามนัปาล์ม (palm oil) นํ� ามัน

เมล็ดดอกทานตะวนั (sunflower oil) นํ� ามนัปรุงอาหาร

ใชแ้ลว้ (waste cooking oil) ไขมันสัตว์ (animal fat) 

นํ�ามนัจากพืชจาํพวกอื�นๆ เป็นตน้ [6] 

 ประเทศไทยมีการผลิตนํ� ามนัไบโอดีเซลจากปาล์ม

แล ะ ใ ช้ใ น เ ชิ งพ า ณิ ชย์ซึ� งมีป ร ะ โ ย ชน์ ทั� ง ใ น ด้า น

เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะแวดล้อม แม้ว่า  นํ� ามัน

ปาล์มเป็นพืชที�สามารถใช้เป็นอาหารได้ แต่พบว่ า

นํ� ามันปาล์มในประเทศไทยมีตน้ทุนการผลิตที�ต ํ�ามาก

จึงยงัคงทาํใหน้ํ�ามนัปาลม์เป็นวตัถุดิบที�มีศกัยภาพอยู ่

 ว ัตถุดิบและกระบวนการผลิตน่าจะมีส่วนทําให้

สมบตัิของนํ�ามนัไบโอดีเซลแตกต่างกนับางประการจึง

ทาํให้งานวิจัยในอดีตรายงานผลไปในหลายทิศทาง 

โดยทั�วไปแลว้ นํ� ามนัไบโอดีเซลมีค่าความร้อนตํ�ากว่า

นํ� ามันดีเซลจึงทาํให้สมรรถนะของเครื� องยนต์ลดลง    

[7-8] แต่ก็มีงานวิจัยบางชิ�นพบว่าสมรรถนะของ

เครื�องยนต์ใกลเ้คียงกนั [9] ยิ�งไปกว่านั�น บางงานวิจัย

พบว่าสมรรถนะเครื� องยนต์อาจเพิ�มสูงขึ� นได้โดยให้

เหตุผลด้าน ควา มห นาแ น่นแ ละ ค่า ซี เท นที� สู งอัน

สามารถชดเชยผลของค่าความร้อนที�ต ํ�ากว่าได ้[10] 

 เพื�อศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้งานนํ� ามัน   

ไบโอดีเซลในระยะยาว ได้มีการศึกษางานวิจัยด้าน

ความทนทานของเครื� องยนต์ (durability test) พบว่า

ปัญหาที�พบในสภาพการใชง้านจริงมีอยู่หลายประการ

เช่น การอุดตนัที�กรองเชื�อเพลิง (filter plugging) [11-

12] การอุดตนัที�หัวฉีด ความเสียหายของปั�มและระบบ

จ่ายเชื�อเพลิง [13-17] และการสึกหรอของชิ�นส่วนอื�นๆ 

เช่น ลูกสูบ แหวน ลิ�นไอดี ลิ�นไอเสีย ฯลฯ [18-19] 

ปัญหาที�กล่าวมาส่วนใหญ่เกิดขึ�นในจากประเด็นเรื�อง

คุณภาพและสมบัติของนํ� ามันที�ใช้ในงานวิจัย เช่น 

วตัถุดิบ กระบวนการผลิต ค่าความเป็นกรด ความหนืด 

ความหนาแน่น เป็นตน้  

 งานวิจัยในศาสตร์นี� มักศึกษาเปรียบเทียบใน 3 

ประเดน็ คือ 1) การทดสอบการใชง้านจริงตามช่วงเวลา

หรือระยะทางที�กาํหนดเพื�อตรวจสอบความเสียหายที�

เกิดขึ�นในภาพรวม [11-12] 2) การตรวจสอบการสึก

หรอเชิงลึกของชิ�นส่วนโดยการวัดขนาดหรือการ

ถ่ายภาพขนาดเล็ก (microscopic images) [13, 17-19] 

และ 3) การเก็บตวัอย่างนํ� ามนัหล่อลื�นเพื�อวิเคราะห์หา

ป ริ มา ณ อ นุ ภ า ค จ า ก ก า ร สึ ก ห ร อ ที� ช่ ว ง เ ว ล า ห รื อ

ระยะทางต่างๆ [18, 20] นอกเหนือจากการวิจัยใน 3 

ประเด็นดงักล่าว ยงัมีงานวิจัยอีกกลุ่มหนึ�งซึ� งมีจาํนวน

ไม่มากที�ให้ความสําคญักบัการนาํไปใชง้านภาคสนาม

และมีความคลา้ยคลึงกบัการทดสอบในงานวิจัยนี�  เช่น 

งานวิจัยของ Basinger และคณะ [18] ที�ได้ทดสอบ

เปรียบเทียบปริมาณมลพิษของเครื� องยนต์ขนาดเล็ก

ก่อนและหลงัการใชง้าน 500 ชั�วโมงซึ� งมีความถี�ในการ

ตรวจวดัทุกๆ 100 ชั�วโมง ในขณะที�งานวิจัยของ Yang 

และคณะ [21] ที�ไดท้ดสอบเครื�องยนต์ดีเซลก่อนและ

หลงัการใชง้าน 500 ชั�วโมง (เทียบเท่าประมาณ 80,000 
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กิโลเมตร) โดยมีความถี� ในการทดสอบทุกๆ 125 

ชั�วโมง (หรือประมาณ 20,000 กิโลเมตร)  

 โครงการทดสอบการใช้นํ� ามันไบโอดีเซลของ

ภาครัฐในต่างประเทศบางโครงการก็มีกระบวนการที�

ใกล้เคียงกับงานวิ จัย นี�  เช่น  เมื�อ ปี  2008 National 

Biodiesel Board สหรัฐอเมริกา [22] ได้ทดสอบ

เครื� องยนต์ Cummins ขนาด 8.9 ลิตร โดยใช้นํ� ามัน   

ไบโอดีเซล บี 20 เป็นระยะเวลา 1,000 ชั�วโมง และ

ทดส อบ สมร รถ นะแ ละ มลพิ ษใ นห้อ งป ฏิบัติ กา ร 

จากนั�น ในปี 2009 หน่วยงาน UFOP [23] ของสหพนัธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี ไดท้าํการทดสอบเครื�องยนต์ 4 สูบ

แ ล ะ  6  สู บ  โ ด ย ใ ช้ นํ� า มั น ไ บ โ อ ดี เ ซ ล ทั� ง ใ น

ห้องปฏิบัติการและภาคสนามเป็นระยะเวลา  500 

ชั�วโมงและทาํการทดสอบเปรียบเทียบสมรรถนะและ

มลพิษของเครื�องยนต ์

 

3. วธิีการดําเนินการวจิยั 
 จากการลงสํารวจจํานวนประชากรเรือประมง

ชายฝั� งขนาดเล็กบริ เวณอําเภอมะขามหย่ง  อ ํา เภอ     

อ่างศิลาและอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยสุ่ม

สํารวจเฉพาะเรือที�ใช้เครื� องยนต์ขนาด 6 สูบ ทั� งหมด

จาํนวน 22 ลาํ พบว่า เครื�องยนต์ที�ใชอ้ยู่ มีเพียง 2 ยี�ห้อ

เท่านั�น ประกอบดว้ยเครื�องยนต์ฮีโน่ (HINO) จาํนวน 

15 เครื� อง และเครื� องยนต์การ์ดเนอร์ (GARDNER) 

จํานวน 7 เครื� อง งานวิจัย นี� จึงคัดเลือกเครื� องยนต ์   

ยี�หอ้ละ 2 เครื�องมาทาํการทดสอบ 

 ขั� นตอนการทดสอบประกอบด้วย การทดสอบ

เปรียบเทียบสมรรถนะของเครื�องยนต์ทั� ง 4 เครื�องเมื�อ

ใชน้ํ�ามนัไบโอดีเซล บี5 และบี20 ในห้องปฏิบตัิการ ดงั

แสดงในรูปที� 1 จากนั�น เครื�องยนต์ทั�งหมดไดถู้กติดตั�ง

ลงสู่ เ รือประมงดังแสดงในรูปที�  2  และใช้งานด้วย

นํ�ามนัไบโอดีเซล บี20 ในสภาวะจริง เมื�อเครื�องยนต์ถูก

ใช้งานครบ 500 ชั�วโมง และเครื�องยนต์จะถูกนาํกลับ

มาทดสอบอีกครั� งในห้องปฏิบัติการ ดังนั� น ผลการ

ทดสอบในงานวิจัยนี� จึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

คือ  1) ผลการทดสอบเปรียบเทียบการใช้นํ� ามัน         

ไบโอดีเซล บี5 และบี20 และ 2) ผลการทดสอบ

เปรียบเทียบก่อน – หลงัการใชง้านจริง 500 ชั�วโมง 

 

 
 

รูปที� 1 เครื�องยนตท์ดสอบทั�ง 4 เครื�องบนเครื�องทดสอบ 

 

 
 

รูปที� 2 เรือประมงทั�ง 4 ลาํสาํหรับการทดสอบภาคสนาม 
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 เครื� องยนต์ HINO และ GARDNER  รวมจาํนวน   

4 เครื�อง ประกอบดว้ย HINO ขนาด 6,728 cc จาํนวน  

2 เครื� อง และ GARDNER จํานวน 2 เครื�อง ซึ� งไม่

สามารถระบุรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม ผู ้วิจัยได้

เปรียบเทียบเครื� องยนต์จากข้อมูลที�มีทาํให้เชื�อได้ว่า

เครื� องยนต์ GARDNER ทั� ง 2 เครื� อง น่าจะเป็น

เครื�องยนตใ์นกลุ่ม 6Lxx มีความจุกระบอกสูบประมาณ 

10,450 cc โดยมีการรายงานสภาพเบื�องตน้ดงัแสดงใน

ตารางที� 1 

 เครื� องยนต์ไดถู้กถอดจากเรือและติดตั� งบนเครื� อง

ทดสอบกาํลัง Clayton Water Brake Dynamometer 

ขนาด 300 แรงม้า เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิต่างๆ ได้ถูก

ติดตั�งไวเ้พื�อการเกบ็ขอ้มูลและบนัทึกผล เครื�อง Horiba 

MEXA-584L ใชต้รวจวัดปริมาณมลพิษในไอเสียด้วย

เทคนิค Non-Dispersive Infrared และเครื�องวดัปริมาณ

ควันดาํ TECNOTEST 490 ได้ถูกติดตั� งที�ระบบไอเสีย

ของเครื�องยนต ์

 

ตารางที� 1 เครื�องยนตท์ดสอบในงานวิจยั 

ลาํดับที� ยี�ห้อ – รุ่น สภาพโดยรวม 

1 HINO – HO7C 
ใชง้านไดดี้ 

รอบเดินเบาอยู่ที� 750 rpm 

2 HINO – HO7C 

ใชง้านไดดี้ 

รอบเดินเบาอยู่ที� 750 rpm  

มีควนัดาํมากผิดปกติ 

3 GARDNER ใชง้านไดดี้ทั�งสองเครื�อง 

รอบเดินเบาอยู่ที� 350 rpm  

สภาพภายนอกเกา่ (ตามอายุ) 4 GARDNER 

 

 นํ� า มั น เ ชื� อ เ พ ลิ ง ใ น ก า ร ท ด ส อ บ เ ป็ น นํ� า มั น             

ไบโอดีเซล บี5 ของบริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) ซึ� ง

เป็นนํ�ามนัที�มีคุณภาพและจาํหน่ายอยู่ทั�วไปในประเทศ

ไทย ในขณะที�นํ�ามนัไบโอดีเซล บี20 ในงานวิจัยนี� เป็น

นํ� ามันที� บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) ไดผ้ลิตขึ�นเป็น

พิเศษ โดยนํ� ามันดงักล่าวไดถู้กส่งวิเคราะห์และพบว่า

เ ป็นนํ� า มันที�ผ่ านเกณ ฑ์คุณภ าพตามประก าศขอ ง     

กรมธุรกิจพลงังาน ปี 2555 ดงัแสดงในตารางที� 2 

 

ตารางที� 2 สมบตัิของนํ�ามนัไบโอดีเซลในงานวิจยั 

สมบัติ 
เกณฑ์ นํ�ามันไบโอดีเซล 

 บี20 จาก ปตท. นํ�ามันไบโอดีเซล บี5 

Cetane Number ไม่ตํ�ากว่า 50 57.34 

Specific Gravity at 

15.6/15.6 .C 

ไม่ตํ�ากว่า 0.81 

ไม่สูงกว่า 0.87 
0.8408 

Viscosity at 40°C 
ไม่ตํ�ากว่า 1.8 

ไม่สูงกว่า 4.1 
3.774 

Flash Point (°C) ไม่ตํ�ากว่า 52 79.0 

Pour Point (°C) ไม่สูงกว่า 10 9 

Water and Sediment  

(% Vol.) 
ไม่สูงกว่า 0.05 <0.005 

Heating Value (J/g) 

(สาํหรับงานวิจยันี� ) 
45,233 J/g 41,239 J/g 

 

4. ผลการทดสอบเปรียบเทียบการใช้นํ�ามัน    

ไบโอดีเซล บี5 และบี20  
 การศึกษางานวิจัยในอดีตพบว่าการใชน้ํ� ามนัไบโอ

ดีเซลจะทําให้แรงบิดและกําลังตํ�ากว่ านํ� ามันดีเซล

เนื�องจากค่าความร้อนของเชื�อเพลิงที�ต ํ�าลง [1-2] ทั�งนี�  

การทดสอบไดใ้ชน้ํ� ามนัไบโอดีเซล บี5 และบี20 ที�มีค่า

ความร้อนเท่ากบั 45,233 J/g และ 41,239 J/g ตามลาํดบั 

ซึ� งแตกต่างกนัประมาณ 8.83% เครื�องยนต์ทดสอบทั� ง 

4 เครื�องไดแ้สดงผลการทดสอบที�ค่อนขา้งแตกต่างกัน 
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ดังนี�  เมื�อเครื� องยนต์ล ําดับที�  1 (HINO) ใช้นํ� ามัน        

ไบโ อดี เซ ล บี2 0 จะ มีแ รงบิ ดล ดล งเ ฉลี� ย  2 . 40 %          

ดงัแสดงในรูปที� 3 ความแตกต่างมีค่อนขา้งน้อยกว่าที�

คาดไวอ้นัน่าจะเป็นผลมาจากนํ� ามนัไบโอดีเซล บี20 มี

สมบตัิในการหล่อลื�นที�ดีกว่าจึงน่าจะเป็นการชดเชยค่า

ความร้อนที�ต ํ�ากว่าได ้[6]  

 

 
รูปที� 3 แรงบิดและกาํลงัของเครื�องยนตล์าํดบัที� 1 

 

 เครื� องยนต์ล ํา ดับที�  2  (HINO) เ ป็น เครื� องยน ต ์       

ที�น่าจะถูกปรับแต่งปั�มเชื�อเพลิงให้ฉีดนํ� ามนัในปริมาณ

มากกว่าปกติเพื�อให้เครื�องยนต์มีกาํลงัสูงขึ� นตามความ

เชื�อทั�วไปของกลุ่มชาวประมง เนื�องจากการตรวจสอบ

สภาพเบื�องตน้พบว่าเครื�องยนต์นี� มีปริมาณควนัดาํมาก

ผิดปกติจนสังเกตได้ แต่ผู ้วิจัยได้ท ําการทดสอบตาม

สภาพที� เ ป็นจริง ไม่ได้ท ําการปรับแต่งใดๆ ทั� งสิ� น     

ผลการทดสอบพบว่า แรงบิดและกําลังเมื�อใช้นํ� ามัน  

ไบโอดีเซล บี20 กลับสูงกว่านํ� ามันไบโอดีเซล บี5     

อยู่ประมาณ 0.45 และ 0.52% ตามลาํดบั ดงัแสดงใน 

รูปที� 4 แต่หากพิจารณาถึงค่าประสิทธิภาพเชิงความ

ร้อนพบว่ า การใช้นํ� ามันไบโอดี เซล บี20 จะเพิ�ม

ประสิทธิภาพไดม้ากถึง 3.20% (หรือคิดเป็นอตัราความ

สิ�นเปลืองเชื�อเพลิงจําเพาะลดลง 1.59% ดังแสดงใน  

รูปที�  5) ผลการทดสอบยืนย ันได้ว่ าถึ งแม้นํ� ามัน         

ไ บ โ อ ดี เ ซ ล  บี 2 0  มี ค่ า ค ว า ม ร้ อ น ตํ� า ก ว่ า นํ� า มัน             

ไบโอดีเซล บี5 แต่ดว้ยค่าซีเทนที�สูงและมีออกซิเจนใน

โครงสร้างโมเลกุลจึงทาํให้การเผาไหม้รวดเร็วและ

สมบูรณ์กว่า ประกอบกบัสมบตัิในการหล่อลื�นที�ดีกว่า

จึงสามารถชดเชยจุดดอ้ยของค่าความร้อนที�ต ํ�ากว่าได้

มากพอสมควร [3, 6] 

 

 
รูปที� 4 แรงบิดและกาํลงัของเครื�องยนตล์าํดบัที� 2 

 

 
รูปที�  5 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนและอัตราความ

สิ�นเปลืองจาํเพาะของเครื�องยนตล์าํดบัที� 2 

 

 สิ�งสําคญัอีกประการหนึ� งเมื�อพิจารณาเครื�องยนต์

ลาํดบัที� 1 และ 2 เขา้ดว้ยกนั คือ เครื�องยนต์ทั�งสองเป็น

รุ่นเดียวกนัและมีสภาพใกลเ้คียงกนัมาก ในที�นี� ผูว้ิจัยจึง

ขอสมมติว่าเครื�องยนต์ทั� งสองเหมือนกันทุกประการ 

การเปรียบเทียบเห็นว่า เมื�อเครื� องยนต์ลาํดับที� 2 ถูก

ป รั บ แ ต่ ง ใ ห้ ฉี ด เ ชื� อ เ พ ลิ ง ม า ก เ กิ น ค ว า ม จํา เ ป็ น 
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เครื� องยนต์สามารถสร้างแรงบิดและกําลังได้สูงกว่า

เครื� องยนต์ลาํดับที� 1 เพียงเล็กน้อย แต่ประสิทธิภาพ

ของเครื�องยนต์ลาํดบัที� 2 ลดลงตํ�ากว่าเครื�องยนต์ลาํดบั

ที� 1 โดยเฉลี�ยประมาณ 4.06%  

 เ ค รื� อ ง ย น ต์ ล ํ า ดั บ ที�  3  แ ล ะ  4  (GARDNER)         

เป็นเครื� องยนต์ขนาดใหญ่ซึ� งสามารถสร้างแรงบิดได้

สูงมากที�ความเร็วรอบตํ�า มีรอบเดินเบาอยู่ที�ประมาณ 

350 rpm เครื�องยนต์ทั�งสองมีสภาพเก่ามากตามอายุการ

ใชง้านแต่ยงัสามารถใชง้านไดด้ีและเดินเครื�องไดอ้ย่าง

ราบเรียบแมท้ี�ความเร็วรอบตํ�า เมื�อเครื�องยนต์ลาํดบัที� 3 

ทาํงานดว้ยนํ� ามนัไบโอดีเซล บี20 จะมีความแตกต่าง

จากการทาํงานดว้ยนํ� ามนัไบโอดีเซล บี5 อย่างชดัเจน 

อยา่งไรก็ตาม หากสังเกตจากแนวโน้มของแรงบิดและ

กาํลังในรูปที� 6 จะพบว่า แรงบิดสูงสุดเมื�อใช้นํ� ามัน    

ไบโอดีเซล บี20 จะตํ�ากว่าเมื�อใชน้ํ� ามนัไบโอดีเซล บี5 

ไม่มากนกั เพียงแต่ว่าแรงบิดที�สูงจะเกิดขึ�นในรอบที�ต ํ�า

มาก ซึ� งน่าจะมาจากผลกระทบร่วมของสมบตัิเชื�อเพลิง 

การปรับตั� งปั�มเชื�อเพลิงหรือจังหวะการฉีดเชื�อเพลิง 

เป็นตน้ ทั�งนี�  ผูว้ิจยัคาดว่าในการใชง้านจริง ผูใ้ชง้านจะ

รู้สึกถึงความแตกต่างไดค้่อนขา้งน้อยเพราะพฤติกรรม

การใชง้านของเครื�องยนต์ดีเซลถูกกาํหนดดว้ยแรงบิด

ของเครื� องยนต์มากกว่ากาํลังของเครื� องยนต์ แต่หาก

ผู ้ใช้งานสามารถรู้สึกถึงความแตกต่าง การปรับแต่ง

เครื�องยนตเ์พียงเลก็นอ้ยน่าจะสามารถลดความแตกต่าง

นี�ได ้

 

 
รูปที� 6 แรงบิดและกาํลงัของเครื�องยนตล์าํดบัที� 3 

 

 ผลการทดสอบเครื� องยนต์ลาํดับที� 4 ไม่เกิดความ

แตกต่างดังเช่นเครื�องยนต์ลาํดับที� 3 แต่พบว่าแรงบิด

เฉลี�ยลดลงมากถึง 7.54% ดังแสดงในรูปที� 7 ผลการ

ทดสอบสามารถวิเคราะห์ไดว้่า เครื�องยนต์ GARDNER 

เป็นเครื� องยนต์ขนาดประมาณ 10,450 cc ดังนั� น      

ห้องเผาไหม้แต่ละห้องมีความจุประมาณ 1,742 cc    

ซึ� งนับเป็นเครื�องยนต์ขนาดค่อนข้างใหญ่มาก ปริมาณ

เชื� อ เพลิงในการเผาไหม้และความร้อนจึงสูงมาก 

ประกอบกบัเครื�องยนต์มีรอบการทาํงานตํ�า การสูญเสีย

จากการถ่ายเทความร้อน (heat loss) จึงมีความสําคัญ

มากกว่าการสูญเสียจากความเสียดทาน (friction loss) 

[24] สมบตัิดา้นการหล่อลื�นของไบโอดีเซลจึงไม่ถูกใช้

งานอย่างเ ต็มที� ในกรณี นี�  สิ� งที� น่ าส นใจที� สุดขอ ง

นํ� ามนัไบโอดีเซล บี20 ในเครื�องยนต์ GARDNER คือ 

ในช่วงความเร็วรอบตํ�าซึ� งเป็นช่วงที� เครื� องยนต์ให้

แรงบิดสูงมากและจําเป็นต่อการใช้งานภาคสนาม 

เครื� องยนต์มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนที� เทียบเท่า

นํ� ามันไบโอดี เซล บี5  และมีอัตราความสิ� นเปลือง

เชื�อเพลิงจําเพาะตํ�ากว่าประมาณ 7.07% ดังแสดงใน  

รูปที� 8 
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รูปที� 7 แรงบิดและกาํลงัของเครื�องยนตล์าํดบัที� 4 

 

 
รูปที�  8 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนและอัตราความ

สิ�นเปลืองจาํเพาะของเครื�องยนตล์าํดบัที� 4 

 

5. ผลการทดสอบเปรียบเทียบก่อน – หลังการ
ใช้งานจริง 500 ชั�วโมง 
 ตลอดช่วงเวลาการทดสอบภาคสนาม 500 ชั�วโมง 
งานวิจัยนี� ใช้นํ� ามันไบโอดีเซล บี20 ที�มีสมบัติผ่าน
เกณฑ์คุณภาพนํ� ามันของกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวง
พลงังาน จึงทาํให้สภาพการใชง้านจริง ของเครื�องยนต์
ทั�ง 4 เครื�องไม่พบสิ�งผิดปกติหรือความเสียหายของปั�ม
และระบบจ่ายเชื�อเพลิงอันเนื�องมาจากคุณภาพของ
นํ�ามนัไบโอดีเซลแต่อยา่งใด 
 ผลการทดสอบเปรียบเทียบแรงบิดของเครื�องยนต์
ทั� ง 4 เครื� องก่อน – หลัง การใช้งานจริง 500 ชั�วโมง     
มีความแตกต่างกนัเฉลี�ยน้อยกว่า 2.66, 2.60, 3.18 และ 
3.45% ตามลาํดบั ซึ� งทาํให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อน
แตกต่างกันไม่เกิน 0.90, 0.30, 0.49 และ 0.93%         
ดงัแสดงในรูปที� 9 ถึง 12  

 นํ� ามันไบโอดีเซล บี20 มีสมบัติในการหล่อลื�น
ดีกว่านํ� ามันไบโอดีเซล บี5 ดังนั� น การสึกหรอของ
เครื� องยนต์จึงน่าจะน้อยกว่า ผลการทดสอบดังกล่าว
ค่ อ น ข้า งส อ ด ค ล้อ ง กับ ง า น วิ จั ย ข อ ง  UFOP [23]           
ที�รายงานว่าเกิดความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหลงัการใช้
งานครบ 500 ชั�วโมง ยิ�งไปกว่ านั� น  งานวิจัยของ 
National Biodiesel Board สหรัฐอเมริกา [22] สรุปว่า
สมร ร ถน ะ ข อง เ ค รื� องย น ต์ห ลังผ่ าน ก า รท ด ส อ บ     
1,000 ชั�วโมง แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
 

 
รูปที� 9 เปรียบเทียบสมรรถนะของเครื�องยนต์ลาํดบัที� 1 
ก่อน-หลงัการใชง้าน 500 ชั�วโมง 
 

 
รูปที� 10 เปรียบเทียบสมรรถนะของเครื�องยนต์ลาํดบัที� 2 
ก่อน-หลงัการใชง้าน 500 ชั�วโมง 
 

 
รูปที� 11 เปรียบเทียบสมรรถนะของเครื�องยนต์ลาํดบัที� 3 
ก่อน-หลงัการใชง้าน 500 ชั�วโมง 
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รูปที� 12 เปรียบเทียบสมรรถนะของเครื�องยนต์ลาํดบัที� 4 

ก่อน-หลงัการใชง้าน 500 ชั�วโมง 

 

6. สรุปผล 

 เครื� อ งยน ต์ดี เ ซลข นาด  6 สูบ ที� ใช้กันมากใ น

เรือประมงชายฝั� งคือยี�ห้อ HINO และ GARDNER 

งานวิจัยนี� จึงได้คดัเลือกเครื� องยนต์ดงักล่าวมายี�ห้อละ  

2 เครื� องเพื�อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้นํ� ามัน     

ไบโอดี เซล บี20 ที�มีคุณภาพตามกฎหมายกําหนด     

ผลการทดสอบยืนยนัไดว้่า เครื�องยนต์ทั�งสี�สามารถใช้

งานกับนํ� ามันไบโอดีเซล บี20 ได้อย่างปกติ ไม่พบ

คว ามเ สีย ห าย กับ ชิ� น ส่ ว นใ ดๆ  ทั� ง นี�  แ รงบิ ดข อ ง

เครื� องยนต์อาจลดลงระหว่าง 2.40% ถึง  7 .54% 

เนื�องจากค่าความร้อนที�ต ํ�า แต่สมบัติการหล่อลื�นที�ดี

ของนํ� ามนัไบโอดีเซล บี20 สามารถชดเชยจุดด้อยใน

ส่วนนี� ได้บางส่วนและน่าจะทาํให้การสึกหรอตํ�าลง 

สมรรถนะของเครื� องยนต์ลดลงบ้างเล็กน้อยหลังการ

ทดสอบภาคสนาม 500 ชั�วโมง ซึ� งน่าจะเป็นพฤติกรรม

ปกติที� เกิด ขึ� น  ดังนั� น  นํ� ามันไ บโอดี เซล  บี20 ที� มี

คุณภาพจึงเป็นพลังงานทางเลือกที�สามารถใช้ได้จริง

โดยไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายใดๆ แก่เครื�องยนต ์
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